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RI.271.,14.2011
ZAW] ADoMIENIE

Sztum dnia 15

ll20l1r

o UNIEWAZNIENIU PoSTĘPoWANIA

dot': Postępo\\'ania o udziclcnic zalnórl'ienia publicznego'

Nazrla zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych iwewnętrznych, chodników' parkingów,
ścieżekpieszo_rowerowych, zatocZek i przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy
Sztum
nr spra\\\: kL271 . 44 .2011
Dzia]ając m podsta$ie źu1' 9:] usl. 3 usta$! Z dnia 29 st].cznia 2004 roku - Prarlo la|llówień publicznl.ch (ti.
Dz' U' z2010 r' Nr l13. poz. 759 Zp'm.) zania\\'iając1' informuje o uniev'ażnieniu przcdniotowego
postępo\Yania'

Uzasadnienie faktvczne
W prolr'adzonym postępo}vaniu Zama\Yiającł' dopuścil noŻlilvośc sk]adaria ofcrt częścio\łl'chna Zirdalie nr l i
la za&nie ru 2. w tenninic skladania ofęrt na Zadanjc nr l rłplynęłajedna oferta finrl] Bazall Sp. Z o'o
Waplervo Wielkie ' Na zadarrie r 2 rvpł}'nęla jedna ofcńa Przedsiębiontila lvodociągórr i Kanalizacji Sp' z o'o
lv Sztumię' Zarnawia_jąc1' rr1'maga1 aby W1'konarr'cr' rr'olcrcic podali cen'v _jednostłorr c za poszczcgólne
elelncnty usługi' PŻcd $'szczęciem poslępouania o Zmórr'ienie publiczne Zarnarviający' oszaco\ł'al \t'artośc
zanlórr icnia na podsta$'ie wafiości kosztórr' ponicsion1 ch rr sezonie 20 1 1/2o 12 oraz rviclkości Środkórr'
zabczpicczornch rv budżecie grrrin1' pr4,imując sta\rki za pnszczcgólne elenęnR'uslugi na podsta\\,ic
tozeznania n'nku' Cenł' jednostkorre plą'jęte pIZeZ Zama\łiająCego na podsta\rie któn'ch oszaco\l'ano \]allośc
zanólr'ięnia oraz cęĄ' jędnostko$'e 1vg- ZloŹofl]'ch ofert:
:

Zlłrcs uslugi zrdanie

nr

l

Cena jednostto$'a
brutto prą\jęta pI/cZ
Zanarviającego do
osZacolł'ania rvaności

Ccna
jcdnostkowa
$g' ofeń\'
frmry Bazalt
sp. z o.o

s5,00
82,00

129.6(l

{8,00

1{0'ł0

125.00

"13,20

3,00

8,6{

zarrrólicnia

koszt odśnieżaniadrogi 1 km
koszt odśnieżaniadrogi z posypaniem nawierzchni wraz
kosztem materialu uszorstniaiacego I km
koszt posypania tlrogi wralz z kosztem materialu
uszorstniaiaĆego 1km
koszt załadunku i wvwozu śniesu1 m3
koszt doiazdu sDrzetu 1 km

Z

162,00

Kwota którą Zamarłiając1_ ziunierzl przeztacTć na sfinansorvanię zanrórr ierria rrTliczot'ta na podstawie \\/\v
'
cer jednostkol,rch 11 2.620.00
K$'ota któĘ Zama\łiającv musiałbv przeznac4'ć na sIinansorłanie zamórrienia prz1jrnrrjąc olcrtę fiIm\' Bazalt
sp. z

o.o

.128.921.80

Zakres uslugi zadanie Iu 2

koszt odśnieżania1 kilometr
koszt odśnieżaniaz posypaniem nawierzchni wraz z
kosztem materiału uszorstniaiaceso 1 kilometr
koszt posypania wraz z kosztem materialu

uszorstniaiaceso I kilometr
koszt załadunku i wYwozu śniegul mJ

Cena jednos1ko'\ł'a

Cena

brutlo pl7-!'jęta przez
Zamawiająccgo do
osZaco\r'ania $'afl ości
zamórvicnia

jędnostkoB,a

55,00

108.0t)

82.00

270,00

{8,00

162.00

110,00

wg ofęĄ' finny
PWiK Sp. z o.o
$,Sztulnlc

2',7,00

Krr'ota _ którą Zarr'rarviaiącr. zarnierza przeznac4''ć na sfinarrsorr'anie ziunórł'icnia rłrliczona na podsta\\ie \\'/$'
cen jednostko\\łch 75.2-ł0'00

Kwota któą zamańający musiałby przeznaczyć na sfinansowalie zamówienia przyjmując ofeltę flrmy
Sp. z o.o w Szhrmie 169.425,00

PwiK

Ponieważ w obu zadaniach ceny Złożonych ofenprzewższ'ająZllzcznie kwotę którą zamawiający zarnena
przeznaczyĆ na sflnansowanie ZamÓwienia Zamawiający uniewainia postępowanie na zadalie nr 1 oraz na

zaduie w

2.

Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt 4 uslawy z dńa 29 styczl|La 2004 roku
113, poz.759
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Prawo Zamówi€ri

publicmych (tj. Dz. U. z 2010 r' Nr

